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                       AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ 
 

 
                       Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ  ΣΗΜ.  

  
1.1.2009-

31.12.2009 
1.1.2008-

31.12.2008 
Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως    
Κύκλος εργασιών 4 878.791 1.019.054 
Κόστος πωληθέντων  (828.179) (968.266) 
Μικτά αποτελέσµατα  50.612 50.788 
Έξοδα διάθεσης  (42.426) (41.248) 
Έξοδα διοίκησης  (9.478) (7.665) 
Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα) 5 7.782 7.009 
Κέρδη εκµεταλλεύσεως 6 6.490 8.884 
Έσοδα από επενδύσεις 7 132 634 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 8 (3.816) (6.990) 
Κέρδη προ φόρων  2.806 2.528 
Φόροι εισοδήµατος 9 (1.556) (395) 

 Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους  1.250 2.133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 7 έως και τη σελίδα 36 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων της Εταιρίας. 
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           AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ 
 

                    Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της  31 ∆εκεµβρίου 2009 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ ΣΗΜ  
  31.12.2009 31.12.2008 
Πάγιο ενεργητικό   
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 11 2.327 2.791
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 12 47.998 46.034
Συµµετοχές σε συνδεδεµένες εταιρίες 13 4.458 3.026
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 14 14.806 14.990
Σύνολο παγίου ενεργητικού  69.589 66.841
   
Κυκλοφορούν ενεργητικό   
Αποθέµατα 15 5.495 1.971
Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 16 112.269 111.755
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 17 1.157 1.129
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  118.921 114.855
Σύνολο ενεργητικού  188.510 181.696
   
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις   
∆άνεια τραπεζών 18 49.880 49.840
Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού 30 1.963 1.717
Αναβαλλόµενοι φόροι 19 906 1.009
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  1.280 1.259
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  54.029 53.825
   
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   
Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές 20 62.635 50.313
Φόροι Εισοδήµατος  1.395 0
∆άνεια τραπεζών  18 53.344 61.700
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  117.374 112.013
   
Σύνολο υποχρεώσεων  171.403 165.838
   
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   
Μετοχικό κεφάλαιο 21 5.709 5.709
Αποθεµατικά 22 3.713 3.589
Αποτελέσµατα εις νέο 23 7.685 6.560
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  17.107 15.858
Σύνολο παθητικού  188.510 181.696

 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 7 έως και τη σελίδα 36 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων της Εταιρίας.
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               AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ 
 

 
           Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 

 
 Μετοχικό  Αποτελέσµατα  

Ποσά σε χιλ. Ευρώ Κεφάλαιο Αποθεµατικά εις Νέο Σύνολο 
     

Έναρξη Χρήσεως 01.01.2008 5.709 3.588 4.428 13.725
Κέρδη/ (Ζηµιές) Χρήσεως - - 2.133 2.133
Μερίσµατα - - - -
Λοιπές Κινήσεις - 1 (1) -
Στρογγυλοποιήσεις - - - -
Λήξη Χρήσεως 31.12.2008 5.709 3.589 6.560 15.858

  
Κέρδη/(Ζηµιές) Χρήσεως - - 1.250 1.250
Μερίσµατα - - - -
Λοιπές Κινήσεις - 124 (124) -
Στρογγυλοποιήσεις - - (1) (1)
Λήξη Χρήσεως 31.12.2009 5.709 3.713 7.685 17.107

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 7 έως και τη σελίδα 36 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων της Εταιρίας. 
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 AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ 
 
 

Κατάσταση ταµειακών ροών της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009  
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ  

 1.1 -31.12.2009 1.1 -31.12.2008 
Λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη προ φόρων  2.806 2.528 

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:   
Αποσβέσεις  4.937 4.661 
Προβλέψεις  2.187 (116) 
Συναλλαγµατικές διαφορές  (30) 81 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και 
ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας  (572) (168) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  3.816 6.990 
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για 
µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή µεταβολές που σχετίζονται µε 
τις λειτουργικές δραστηριότητες:   
(Aύξηση)/µείωση αποθεµάτων  (3.524) 4.493 
(Aύξηση)/µείωση απαιτήσεων (1.975) 3.533 
Αύξηση/(µείωση) υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών)  12.942 (16.950) 
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβληµένα  (4.397) (6.303) 

Καταβληµένοι φόροι (110) 0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) 16.080 (1.251) 

Επενδυτικές δραστηριότητες   
Αύξηση συµµετοχής σε θυγατρικές και 
συγγενείς εταιρίες (1.832) (483) 
Αγορά ενσωµάτων και άϋλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων  (7.094) (6.642) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και 
άϋλων παγίων  1.210 211 
Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών 0 0 
Τόκοι εισπραχθέντες  20 80 

Μερίσµατα εισπραχθέντα  0 164 
Σύνολο εκροών από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)  (7.696) (6.670) 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα 
δάνεια  138.430 264.782 

Εξοφλήσεις δανείων  (146.786) (258.717) 

Μερίσµατα πληρωθέντα  0 0 
Σύνολο εισροών / (εκροών)  από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  (8.356) 6.065 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης  
(α) + (β) + (γ) 28 (1.856) 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
έναρξης χρήσης  1.129 2.985 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
χρήσης  1.157 1.129 

 
 

Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 7 έως και τη σελίδα 36 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων της Εταιρίας. 
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Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η “Αvin Oil Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Ναυτιλιακή Εταιρία Πετρελαιοειδών” (η Εταιρία) είναι ανώνυµη 
Εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο εµπορίας πετρελαιοειδών και έχει συσταθεί στην Ελλάδα σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, µε έδρα στο Μαρούσι, Ηρώδου Αττικού 12Α, Τ.Κ. 151 24. Η “Avin Oil 
ΑΒΕΝΕΠ” είναι θυγατρική κατά 100% της “Μότορ Όϊλ (Ελλάς) ∆ιυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε” η οποία είναι 
ανώνυµη Εταιρία, έχει συσταθεί στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, µε έδρα στο 
Μαρούσι, Ηρώδου Αττικού 12Α, Τ.Κ. 151 24 και είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η “Μότορ Όϊλ 
(Ελλάς)" δραστηριοποιείται στον κλάδο των πετρελαιοειδών και οι κύριες δραστηριότητες αφορούν τη διύλιση 
και την εµπορία προϊόντων πετρελαίου. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού 
περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία.  

Η Εταιρία δεν προετοιµάζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καθώς είναι 100% θυγατρική, δεν 
διαπραγµατεύονται οι µετοχές της ή άλλα χρεόγραφα έκδοσής της σε κάποια δηµόσια αγορά και 
συµπεριλαµβάνεται στις αντίστοιχες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής της, “ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 
(ΕΛΛΑΣ) Α.Ε” που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. 
 
O αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρίας την 31η ∆εκεµβρίου 2009 ήταν 232 άτοµα (2008: 218 
άτοµα). 
 

2. Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 
 
2.1 Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που εφαρµόστηκαν στην τρέχουσα χρήση (ή/και τις προηγούµενες) 
 
∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο το 2007) “Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων” (εφαρµογή για οικονοµικές 
χρήσεις που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009). Το αναθεωρηµένο Πρότυπο εισήγαγε κάποιες 
αλλαγές στην ορολογία (συµπεριλαµβανοµένων αναθεωρηµένων επικεφαλίδων των συνοπτικών οικονοµικών 
καταστάσεων) µε αποτέλεσµα αλλαγές στην παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων και των σηµειώσεων. 
Το αναθεωρηµένο πρότυπο δεν επέφερε καµιά σηµαντική αλλαγή στα δηµοσιευόµενα αποτελέσµατα ή την 
οικονοµική θέση της Εταιρίας. 
 
∆ΠΧΑ 8 “Λειτουργικοί τοµείς” (εφαρµογή για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2009). Το ∆ΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 “Ανάλυση κατά τοµέα” και προβλέπει µια διοικητική 
προσέγγιση για τις οικονοµικές πληροφορίες που δίνονται ανά τοµέα. Το ∆ΠΧΑ 8 είναι ένα Πρότυπο που 
αφορά τις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων και προβλέπει τον πιθανό επανασχεδιασµό των 
δηµοσιευόµενων λειτουργικών τοµέων της Εταιρίας. Η σχετική πληροφόρηση που θα παρέχεται θα είναι αυτή 
που χρησιµοποιεί και εσωτερικά η διοίκηση για την αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργικών τοµέων ενός 
οργανισµού. Η Εταιρία εφάρµοσε το νέο πρότυπο, αλλά αυτό δεν επέφερε καµιά επίδραση στα δηµοσιευόµενα 
αποτελέσµατα, την οικονοµική θέση της ή τους δηµοσιευόµενους λειτουργικούς τοµείς. 
 
∆ΛΠ 23 “Κόστος ∆ανεισµού” (εφαρµογή για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2009). Η αναθεώρηση του ∆ΛΠ 23 δεν έχει επίδραση στις λογιστικές αρχές της Εταιρίας. Η βασική 
αλλαγή, από την προηγούµενη έκδοση του προτύπου, που αφορά την αφαίρεση της δυνατότητας επιλογής της 
αναγνώρισης για το κόστος δανεισµού που αφορούν περιουσιακά στοιχεία στα έξοδα της περιόδου στην οποία 
πραγµατοποιούνται, δεν έχει καµία επίδραση σ’ αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις, καθώς λογιστική αρχή της 
Εταιρίας υπήρξε πάντοτε η κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία 
για τα οποία απαιτείται σηµαντικός χρόνος έως ότου αυτά είναι έτοιµα προς χρήση ή προς πώληση. 
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2. Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) (συνέχεια) 
 
2.1 Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που εφαρµόστηκαν στην τρέχουσα χρήση (ή/και τις προηγούµενες) (συνέχεια) 
 
∆ΠΧΑ 7 “Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία: Γνωστοποιήσεις” 
Οι µετατροπές στο ∆ΠΧΑ 7 επεκτείνουν τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις σχετικά µε τις επιµετρήσεις των 
εύλογων αξιών και του κινδύνου ρευστότητας. Η Εταιρία επέλεξε να µην παραθέσει συγκριτικές πληροφορίες 
γι’ αυτές τις γνωστοποιήσεις, κατά την τρέχουσα χρήση σύµφωνα µε τις µεταβατικές πρόνοιες αυτών των 
µετατροπών. 
 
∆ΛΠ 20 “Λογιστικός Χειρισµός Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποιήσεις Κρατικής Υποστήριξης” 
Το ∆ΛΠ 20 έχει βελτιωθεί ώστε να απαιτεί το όφελος ενός κρατικού δανείου, µε χαµηλότερο της αγοράς 
επιτόκιο, να χειρίζεται σαν κρατική επιχορήγηση. Αυτή η µετατροπή δεν έχει καµιά επίδραση στα 
δηµοσιευόµενα αποτελέσµατα ή την οικονοµική θέση της Εταιρίας. 
 
∆ΛΠ 38 “Ασώµατες Ακινητοποιήσεις” 
Το ∆ΛΠ 38 έχει βελτιωθεί δηλώνοντας ότι µια επιχείρηση επιτρέπεται να αναγνωρίσει ένα προπληρωθέν 
στοιχείο ενεργητικού για διαφηµιστικά ή προωθητικά έξοδα, µόνο µέχρι του σηµείου όπου η επιχείρηση έχει  
δικαιώµατα επί αυτών των αγορασθέντων στοιχείων ή των σχετικών υπηρεσιών που ελήφθησαν. Αυτή η 
µετατροπή  δεν έχει εφαρµογή για την Εταιρία.  
 
∆ΛΠ 39 “Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία:Αναγνώριση και Επιµέτρηση” 
Οι µετατροπές στο ∆ΛΠ 39 επιτρέπουν σε µια επιχείρηση να αναταξινοµίσει τα µη παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού έξω από τις κατηγορίες “Εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 
περιόδου” και “διαθέσιµα προς πώληση”, σε πολύ περιορισµένες περιπτώσεις. Αυτή η µετατροπή  δεν έχει 
εφαρµογή για την Εταιρία.  
 
∆ιερµηνεία 13, “Προγράµµατα αφοσίωσης πελατών” (εφαρµογή για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που 
ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιουλίου 2008). 
Η ∆ιερµηνεία 13 ασχολείται µε το λογιστικό χειρισµό από επιχειρήσεις που χορηγούν βραβεία οικονοµικής 
διευκόλυνσης και εκπτωτικά βραβεία (όπως πόντους ή ταξιδιωτικά µίλια) σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή 
υπηρεσίες. Συγκεκριµένα εξηγεί πώς αυτές οι επιχειρήσεις, πρέπει να λογίζουν τις υποχρεώσεις τους για 
δωρεάν παροχές ή εκπτώσεις σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες σε πελάτες τους που εξαργυρώνουν εκπτωτικά 
βραβεία ή πόντους. Η ∆ιερµηνεία 13 δεν έχει εφαρµογή για την Εταιρία. 
 
∆ιερµηνεία 15, “Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας” (εφαρµογή για ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009). 
Η διερµηνεία 15 αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς αναφορικά µε 
πωλήσεις ακίνητης περιουσίας και διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση για 
την αναγνώριση του σχετικού εσόδου (το ∆ΛΠ 18 όταν µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της 
ακίνητης περιουσίας ή το ∆ΛΠ 11 ανάλογα µε το στάδιο της ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας). Η 
∆ιερµηνεία 15 δεν έχει εφαρµογή για την Εταιρία.  
 
∆ιερµηνεία 16, “Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό” (εφαρµογή για 
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Οκτωβρίου 2008). 
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος που 
προκύπτει από καθαρή επένδυση σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική 
αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 και παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο που µία οικονοµική οντότητα 
πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο 
αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµισµένο στοιχείο. Η ∆ιερµηνεία 16 δεν έχει εφαρµογή για την Εταιρία.  
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2.2 Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί 
 
∆ΠΧΑ 3 (αναθεωρηµένο το 2008) “Συνενώσεις Επιχειρήσεων” (εφαρµογή για επιχειρηµατικές συνενώσεις για 
τις οποίες η ηµεροµηνία κτήσης είναι στην έναρξη ή µετά την πρώτη ετήσια χρήση που αρχίζει κατά ή µετά την 
1 Ιουλίου 2009). 
Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων που 
θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου στην 
οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές 
περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση 
µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος. Η Εταιρία είναι στη διαδικασία 
εκτίµησης της επίδρασης αυτού του Προτύπου και θα το εφαρµόσει εάν κριθεί απαραίτητο. 
 
∆ΛΠ 27 (αναθεωρηµένο το 2008) “Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις” (εφαρµογή για 
οικονοµικές χρήσεις που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 
Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική 
να καταχωρούνται στην καθαρή θέση και µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµιές που 
πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρία καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Οι αλλαγές αυτές 
ενδέχεται να επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας. Η εφαρµογή αυτού 
του προτύπου δεν έχει εφαρµογή για την Εταιρία.  
 
∆ΛΠ 28 (2008) “Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις” (εφαρµογή για οικονοµικές χρήσεις που ξεκινούν κατά 
ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 
Η λογιστική αρχή που υιοθετήθηκε από το ∆ΛΠ 27(2008) όπου µια αλλαγή στη λογιστική βάση αναγνωρίζεται 
σαν πώληση και επανάκτηση σε εύλογη αξία επεκτείνεται µε ανάλογες µετατροπές και στο ∆ΛΠ 28 έτσι ώστε, 
σε περίπτωση απώλειας σηµαντικού ελέγχου, ο επενδυτής επιµετρά σε εύλογη αξία την συµµετοχή που 
παρακρατήθηκε στην πρώην συγγενή εταιρία. Το πρότυπο δεν έχει εφαρµογή για την Εταιρία.  
 
∆ΠΧΑ 9,  “Χρηµατοοικονοµικά µέσα” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή 
µετά την 1η Ιανουαρίου 2013). 
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων) σκοπεύει να επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν 
νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, την από-
αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, την αποµείωση της αξίας, και τη λογιστική αντιστάθµισης. 
Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, ορίζεται ότι όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά 
στην εύλογη αξία τους συν συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Η µεταγενέστερη επιµέτρηση των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και 
εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της επιχείρησης σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών ροών του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 
στοιχείου. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό 
µοντέλο της επιχείρησης αλλάξει, και στην προκειµένη περίπτωση απαιτείται να επαναταξινοµήσει µελλοντικά 
τα επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι 
επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την 
επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη 
και ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εµπορική εκµετάλλευση. 
 
Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο ξεχωριστά 
και δεν µπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας δεν µεταφέρονται στα αποτελέσµατα 
µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Το ∆ΠΧΑ 
9 καταργεί την εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα σε µη 
εισηγµένες µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική 
εκτίµηση της εύλογης αξίας. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις 
οικονοµικές της καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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2.2 Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί (συνέχεια) 
 
∆ιερµηνεία 17, “∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους ιδιοκτήτες” (εφαρµογή για ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιουλίου 2009).  
Η διερµηνεία 17 παρέχει διευκρινήσεις για το πως µια οντότητα πρέπει να επιµετρήσει τη διάθεση 
περιουσιακών στοιχείων, εκτός από µετρητά, όταν καταβάλει µερίσµατα στους ιδιοκτήτες της. Η ∆ιερµηνεία 17 
δεν έχει εφαρµογή για την Εταιρία.   
 
∆ιερµηνεία 18, “Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες” (εφαρµογή για ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιουλίου 2009). 
Η διερµηνεία 18 διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες όπου µια εταιρία λαµβάνει από πελάτη 
ένα ενσώµατο στοιχείο παγίου ενεργητικού, που πρέπει στη συνέχεια να χρησιµοποιήσει είτε για να συνδέσει 
τον πελάτη σε ένα εµπορικό δίκτυο ή για να παράσχει στον πελάτη συνεχή πρόσβαση στην προµήθεια 
αγαθών ή υπηρεσιών (όπως παροχή ηλεκτρισµού, καυσίµων ή νερού). Η διερµηνεία 18 παρέχει επίσης 
οδηγίες για τον χειρισµό µεταβίβασης µετρητών από πελάτες. Η Εταιρία είναι στη διαδικασία εκτίµησης της 
επίδρασης αυτής της διερµηνείας και εκτιµά τις ενδεχόµενες αλλαγές από τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει η 
εφαρµογή της διερµηνείας 18. 
 
∆ιερµηνεία 19, “∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους” (εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιουλίου 2010). 
Η ∆ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την επιχείρηση που εκδίδει συµµετοχικούς τίτλους σε 
έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η 
διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

3. Περίληψη των σηµαντικότερων λογιστικών αρχών 
 
Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν και που είναι ίδιες µε αυτές που εφαρµόσθηκαν και στην 
προηγούµενη χρήση, είναι οι παρακάτω: 

3.1 Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
(∆ΠΧΑ) που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία 
προετοιµασίας των οικονοµικών καταστάσεων όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαική Ένωση (ΕΕ).  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους. 

3.2 Συµµετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις 
 
Θυγατρική είναι η επιχείρηση που ελέγχεται από την Εταιρία. Ο έλεγχος ασκείται όπου η Εταιρία έχει τη 
δυνατότητα να καθορίζει  την οικονοµική και επιχειρησιακή πολιτική µιας επιχείρησης, έτσι ώστε να αποκτά 
οφέλη από τις δραστηριότητές της. 
 
Συνδεδεµένη είναι η επιχείρηση στην οποία η Εταιρία ασκεί σηµαντική επιρροή, αλλά όχι έλεγχο ή από κοινού 
έλεγχο, µέσω συµµετοχής στις διοικητικές και λειτουργικές αποφάσεις της επιχείρησης στην οποία συµµετέχει. 

 
Οι συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης τους και υπόκεινται 
σε έλεγχο για πιθανή αποµείωση της αξίας τους. 
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3. Περίληψη των σηµαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια)  

3.3 Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα επιµετρούνται στην εύλογη αξία του τιµήµατος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και 
αντιπροσωπεύουν ποσά εισπρακτέα για πωληθέντα αγαθά και υπηρεσίες που τυχόν παρέχονται κατά την 
κανονική ροή της λειτουργίας της επιχείρησης, καθαρά από εκπτώσεις, ΦΠΑ  και λοιπούς φόρους που 
σχετίζονται µε πωλήσεις.  
 
Οι πωλήσεις των αγαθών αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν τα αγαθά έχουν παραδοθεί και ο τίτλος 
ιδιοκτησίας τους έχει µεταβιβαστεί. 
 
Έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει µιας χρονικής αναλογίας αναφορικά µε το ανεξόφλητο κεφάλαιο και 
το εφαρµόσιµο πραγµατικό επιτόκιο το οποίο είναι το επιτόκιο που ακριβώς προεξοφλεί τις εκτιµώµενες 
µελλοντικές ταµειακές εισπράξεις οι οποίες αναµένεται να εισρεύσουν καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του 
περιουσιακού στοιχείου ώστε να εξισώνονται µε την καθαρή λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου. 
 
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν τα δικαιώµατα των µετόχων έχουν 
οριστικοποιηθεί. 

3.4 Μισθώσεις 
 
Οι µισθώσεις ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις όταν σύµφωνα µε τους όρους µίσθωσης σχεδόν 
όλοι οι κίνδυνοι και οι απολαβές της ιδιοκτησίας του µισθίου µεταφέρονται ουσιαστικά στον µισθωτή και σε 
λειτουργικές µισθώσεις, που είναι όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις. 
 
3.4.1 Η Εταιρία ως εκµισθωτής 
 
Το εισόδηµα από µισθώµατα λειτουργικής µίσθωσης αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τα µισθωτήρια συµβόλαια 
καθώς θεωρείται πιο αντιπροσωπευτικός τρόπος αναγνώρισης των εν λόγω εσόδων. 
 
Η Εταιρία, µισθώνει µε µακροχρόνιες λειτουργικές µισθώσεις (περίπου 9 χρόνια κατ΄ελάχιστον), χώρους για 
πρατήρια υγρών καυσίµων τους οποίους στη συνέχεια υπεκµισθώνει σε φυσικά / νοµικά πρόσωπα µε 
αντίστοιχους χρόνους υπεκµίσθωσης για την λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίµων και λιπαντικών µε το 
σήµα της « AVIN ». 
 
3.4.2 Η Εταιρία ως µισθωτής 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στα πλαίσια χρηµατοδοτικής µίσθωσης αναγνωρίζονται ως 
περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας στην εύλογη αξία τους κατά την έναρξη της µίσθωσης ή, αν είναι µικρότερη, 
στην παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών µισθωµάτων. Η αντίστοιχη υποχρέωση προς τον εκµισθωτή 
συµπεριλαµβάνεται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης ως υποχρέωση από χρηµατοδοτική µίσθωση.  
 
Οι πληρωµές µισθωµάτων διαχωρίζονται σε κόστος χρηµατοδότησης και στη µείωση της υποχρέωσης της 
µίσθωσης έτσι ώστε να επιτευχθεί µια σταθερή επιβάρυνση από τόκους στο εναποµένον υπόλοιπο της 
υποχρέωσης. Το κόστος χρηµατοδότησης επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης. 
 
Τα πληρωτέα µισθώµατα σε περίπτωση λειτουργικής µίσθωσης επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα σύµφωνα µε 
τα µισθωτήρια συµβόλαια καθώς θεωρείται πιο αντιπροσωπευτικός τρόπος αναγνώρισης των εν λόγω 
εξόδων. 
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3. Περίληψη των σηµαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) 

3.5 Ξένα νοµίσµατα 
 
Κατά την προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων, συναλλαγές σε νοµίσµατα διαφορετικά από το νοµίσµα 
λειτουργίας (ξένα νοµίσµατα) καταχωρούνται µε τις ισοτιµίες που ισχύουν κατά τις ηµεροµηνίες των 
συναλλαγών. Σε κάθε ηµεροµηνία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης τα εκφραζόµενα σε ξένο νόµισµα 
νοµισµατικά στοιχεία αποτιµώνται µε την ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία της Κατάστασης 
Οικονοµικής Θέσης. 
 
Συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά τον διακανονισµό νοµισµατικών στοιχείων και κατά την 
επαναµετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων, περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της περιόδου. 

3.6 Κόστος δανεισµού 
 
Το κόστος δανεισµού επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης µέσα στην οποία πραγµατοποιείται. 

3.7 Κρατικές επιχορηγήσεις 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις για επανεκπαίδευση του προσωπικού αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την διάρκεια 
των περιόδων που απαιτούνται για να εξαντικρισθούν µε τα ανάλογα συσχετιζόµενα έξοδα και παρουσιάζονται 
αφαιρετικά από αυτά. 
 
Οµοίως ισχύει και για τις κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν την µεταφορά καυσίµων για τον εφοδιασµό 
προβληµατικών και παραµεθορίων περιοχών της χώρας.  
 
3.8 Κόστος παροχών προς το προσωπικό κατά την έξοδο του από την υπηρεσία 
 
Οι εισφορές σε προγράµµατα καθορισµένων συνεισφορών για αποχώρηση του προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης, εξοδοποιούνται όταν καθίστανται καταβλητέες. Οι εισφορές σε κρατικά προγράµµατα ή 
οργανισµούς συνταξιοδότησης (Ασφαλιστικά Ταµεία) αντιµετωπίζονται όπως οι εισφορές σε προγράµµατα 
καθορισµένων συνεισφορών, όπου οι υποχρεώσεις της Εταιρίας προς τους οργανισµούς αυτούς είναι 
ισοδύναµες µε αυτές που προκύπτουν από τα προγράµµατα καθορισµένων συνεισφορών αποχώρησης κατά 
την συνταξιοδότηση. 
 
Για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών εξόδου προσωπικού από την υπηρεσία, το κόστος των 
παροχών αυτών καθορίζεται µε τη χρήση της µεθόδου της προεξοφληµένης πιστωτικής µονάδας (Projected 
Unit Credit Method) µε βάση τις εκτιµήσεις ανεξάρτητων αναλογιστικών µελετών, οι οποίες πραγµατοποιούνται 
στο τέλος κάθε χρήσης. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες, καταχωρούνται εξ´ ολοκλήρου στη χρήση που 
πραγµατοποιήθηκαν.  
 
Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άµεσα και µεταφέρεται στα αποτελέσµατα στην έκταση που οι 
παροχές είναι ήδη κατοχυρωµένες (δεν εξαρτώνται από µελλοντική απασχόληση), διαφορετικά αποσβένεται µε 
βάση τη σταθερή µέθοδο σε τόσα έτη όσα και η µέση περίοδος κατοχύρωσης των παροχών αυτών. 
 
Το ποσό της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών στο προσωπικό κατά την αποχώρησή του λόγω 
συνταξιοδότησης που εµφανίζεται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία της 
υποχρέωσης µειωµένη κατά την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος. 
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3.Περίληψη σηµαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) 

3.9 Φορολογία 
 
Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισµα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και του αναβαλλόµενου 
φόρου, µειωµένο κατά την τυχόν έκπτωση που λήφθηκε λόγω εφάπαξ καταβολής του φόρου της 
προηγούµενης χρήσης, πλέον τυχόν πρόσθετου φόρου από φορολογικό έλεγχο προηγούµενων χρήσεων. 
  
Η επιβάρυνση του φόρου της τρέχουσας χρήσης βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Το 
φορολογητέο κέρδος διαφέρει από το καθαρό λογιστικό κέρδος που εµφανίζεται στα αποτελέσµατα διότι 
αποκλείει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο σε άλλες χρήσεις και επιπλέον 
αποκλείει στοιχεία που ποτέ δεν φορολογούνται ή δεν εκπίπτουν φορολογικά. Ο φόρος υπολογίζεται σύµφωνα 
µε τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές ή αυτούς που ουσιαστικά έχουν θεσπιστεί κατά την ηµεροµηνία 
της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης. 
 
Αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζεται σε διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων στις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων των 
χρησιµοποιούµενων για τον υπολογισµό των φορολογητέων κερδών και λογιστικοποιείται µε την χρήση της 
µεθόδου της υποχρέωσης στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης. Οι υποχρεώσεις από αναβαλλόµενη 
φορολογία, γενικά, αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογικές προσωρινές διαφορές, ενώ οι απαιτήσεις από 
αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανό ότι φορολογητέα κέρδη θα είναι 
διαθέσιµα έναντι των οποίων εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Τέτοιες 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται αν οι προσωρινές διαφορές προκύπτουν από την αρχική 
αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, από συναλλαγές που δεν επηρεάζουν ούτε τα 
φορολογητέα ούτε τα λογιστικά κέρδη. 
 
Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζονται για προσωρινές φορολογικές διαφορές που 
προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεµένες επιχειρήσεις, και συµφέροντα σε κοινοπραξίες, µε 
εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η Εταιρία µπορεί να ελέγξει την αντιστροφή των προσωρινών διαφορών και 
είναι πιθανό ότι οι διαφορές αυτές δεν θα αντιστραφούν στο προβλεπόµενο µέλλον. Απαιτήσεις από 
αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζονται για προσωρινές φορολογικές διαφορές που προκύπτουν από 
επενδύσεις και συµφέροντα µόνο στην έκταση που είναι πιθανό να υπάρχουν επαρκή φορολογητέα κέρδη 
έναντι των οποίων θα χρησιµοποιηθούν τα οφέλη των προσωρινών φορολογικών διαφορών και αναµένεται ότι 
αυτές θα αντιστραφούν στο προβλεπόµενο µέλλον. 
 
Η λογιστική αξία της απαίτησης από αναβαλλόµενη φορολογία εξετάζεται κάθε ηµεροµηνία σύνταξης της 
Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης και µειώνεται στην έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρχουν 
επαρκή φορολογητέα κέρδη που θα επιτρέψουν την ανάκτηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου εξ’ 
ολοκλήρου ή εν µέρει. 
 
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να 
βρίσκονται σε ισχύ την περίοδο που θα ρευστοποιηθεί η απαίτηση ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση.  Η 
αναβαλλόµενη φορολογία επιβαρύνει ή ωφελεί τα αποτελέσµατα της χρήσης, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις 
εκείνες που αφορούν εγγραφές κατευθείαν στην καθαρή θέση οπότε και η αναβαλλόµενη φορολογία που τις 
αφορά λογιστικοποιείται στην καθαρή θέση. 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νοµικά εκτελεστό 
δικαίωµα να συµψηφισθούν τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις µε τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και 
όταν αυτές σχετίζονται µε φόρους εισοδήµατος επιβαλλόµενους από την ίδια φορολογική αρχή και επί πλέον η 
Εταιρία προτίθεται να διακανονίσει τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της σε µία καθαρή 
βάση.  
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3.10 Ασώµατες ακινητοποιήσεις 
 
Στις ασώµατες ακινητοποιήσεις συµπεριλαµβάνεται το λογισµικό της Εταιρίας και τα δικαιώµατα που αφορούν 
µισθώσεις χώρων κατάλληλων για πρατήρια καυσίµων.  
 
Αυτά εµφανίζονται στο κόστος κτήσεώς τους και αποσβένονται µε τον ρυθµό της εκτιµώµενης από την 
Εταιρεία  ωφέλιµης ζωής τους, χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο όσον αφορά το λογισµικό και µε την 
περίοδο που η Εταιρεία έχει το δικαίωµα εκµετάλλευσης των αντίστοιχων δικαιωµάτων. 
 
Η ωφέλιµη ζωή των ασωµάτων ακινητοποιήσεων είναι η κάτωθι:  
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΩΦΕΛΙΜΗ 
ΖΩΗ (έτη) 

Λογισµικά 4 – 8  
∆ικαιώµατα Εκµετάλευσης (µέσος όρος) 11 

 
Οι εκτιµώµενες ωφέλιµες ζωές των ασώµατων ακινητοποιήσεων, τυχόν υπολειµµατικές τους αξίες και η 
µέθοδος απόσβεσης επαναξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε τυχόν αλλαγές στις εκτιµήσεις να 
εφαρµοσθούν σε επόµενες χρήσεις. 

3.11 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
 
Τα γήπεδα και τα κτίρια που κατέχονται µε σκοπό τη χρήση τους στην διάθεση αγαθών και υπηρεσιών ή για 
διοικητικούς σκοπούς εµφανίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης στο κόστος µείον τις αναλογούσες 
συσσωρευµένες αποσβέσεις.  
 
Τα ακίνητα υπό κατασκευή που προορίζονται για την ενοικίαση, για διοικητικούς ή άλλους σκοπούς ακόµη µη 
προκαθορισµένους, παρουσιάζονται στο κόστος τους µειωµένα µε τα ποσά που αναγνωρίζονται ως ζηµία από 
αποµείωση της αξίας τους. Το κόστος περιλαµβάνει επίσης αµοιβές επαγγελµατιών, σύµφωνα µε τις λογιστικές 
αρχές που ακολουθεί η Εταιρία.  Η απόσβεση των στοιχείων αυτών όπως και των άλλων ακινητοποιήσεων 
αρχίζει όταν τα περιουσιακά αυτά στοιχεία είναι έτοιµα για την προτιθέµενη χρήση τους. 
 
Έπιπλα και εξοπλισµός εµφανίζονται στο κόστος τους µειωµένα κατά το ποσό των συσωρευµένων 
αποσβέσεων και την αναγνωρισµένη ζηµιά από αποµείωση της αξίας τους. 
 
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις που κατέχονται µε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αποσβένονται µε βάση την 
εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή τους, δηλαδή στην ίδια βάση όπως και  τα πάγια ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία της 
Εταιρίας και αν αυτή είναι µικρότερη, στην περίοδο που ορίζει το µισθωτήριο συµβόλαιο. 
 
Οι αποσβέσεις λογίζονται έτσι ώστε να διαγράφουν στα αποτελέσµατα το κόστος ή την αξία αποτίµησης των 
παγίων περιουσιακών στοιχείων, εκτός από την γη και τις ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή, κατά την διάρκεια 
της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των παγίων, χρησιµοποιώντας την σταθερή µέθοδο. 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΩΦΕΛΙΜΗ 
ΖΩΗ (έτη) 

Γήπεδα – Οικόπεδα Απεριόριστη 
Κτίρια  & Τεχνικά Έργα            5-40 
Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 8-20 
Μεταφορικά µέσα       15-20 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 4-25 
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3.Περίληψη σηµαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
3.11 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις (συνέχεια) 
 
Οι εκτιµώµενες ωφέλιµες ζωές των παγίων, οι υπολειµµατικές τους αξίες και η µέθοδος απόσβεσης 
επαναξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε τυχόν αλλαγές στις εκτιµήσεις να εφαρµοσθούν σε 
επόµενες χρήσεις. 
 
Το κέρδος ή η ζηµιά που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενός περιουσιακού στοιχείου 
καθορίζεται ως η διαφορά µεταξύ των εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης αναπόσβεστης αξίας του 
και µεταφέρεται στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

 
3.12 Αποµείωση αξίας ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων 
 
Σε κάθε ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης, η Εταιρία εξετάζει τη λογιστική αξία των ενσώµατων 
και ασώµατων ακινητοποιήσεων για να προσδιορίσει αν υπάρχει ένδειξη ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία 
έχουν υποστεί ζηµία αποµείωσης. Αν οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη υπάρχει, το ανακτήσιµο ποσό του 
περιουσιακού στοιχείου εκτιµάται για να καθορισθεί ο βαθµός της ζηµίας αποµείωσης (αν υπάρχει). Όταν δεν 
είναι δυνατό να εκτιµηθεί η ανακτήσιµη αξία ενός επί µέρους περιουσιακού στοιχείου, η Εταιρία εκτιµά την 
ανακτήσιµη αξία της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει. 
 
Το ανακτήσιµο ποσό είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης κατά τα έξοδα πώλησης και της 
αξίας χρήσης του. Για τον υπολογισµό της αξίας χρήσης (του περιουσιακού στοιχείου), οι εκτιµώµενες 
µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφλούνται στη παρούσα αξία τους χρησιµοποιώντας ένα προ-φόρου 
προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις παρούσες εκτιµήσεις της αγοράς της διαχρονικής αξίας του 
χρήµατος και τους κινδύνους που σχετίζονται µε το περιουσιακό στοιχείο. 
 
Αν το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου (ή µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών) εκτιµάται 
ότι είναι µικρότερο από τη λογιστική αξία του, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (µονάδας 
δηµιουργίας ταµειακών ροών) µειώνεται µέχρι το ανακτήσιµο ποσό αυτού. Μια ζηµιά αποµείωσης 
αναγνωρίζεται αµέσως στα αποτελέσµατα, εκτός αν το σχετιζόµενο περιουσιακό στοιχείο µεταφέρεται σε ένα 
αναπροσαρµοσµένο ποσό, οπότε στην περίπτωση αυτή η ζηµιά αποµείωσης αντιµετωπίζεται ως µείωση στο 
ποσό της αναπροσαρµογής. 
 
Όταν, µεταγενέστερα, µία ζηµιά αποµείωσης αναστραφεί, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (της 
µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών) αυξάνεται µέχρι την αναθεωρηµένη εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία του, 
έτσι ώστε η αυξηµένη λογιστική αξία να µην υπερβαίνει τη λογιστική αξία που θα είχε προσδιορισθεί αν δεν 
είχε αναγνωρισθεί καµία ζηµιά αποµείωσης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου (µονάδας δηµιουργίας 
ταµειακών ροών) στα προηγούµενα έτη. Η αναστροφή της ζηµιάς αποµείωσης αναγνωρίζεται αµέσως στα 
αποτελέσµατα, εκτός αν το σχετιζόµενο περιουσιακό στοιχείο µεταφέρεται σε αναπροσαρµοσµένη αξία, οπότε 
στην περίπτωση αυτή η αναστροφή της ζηµιάς αποµείωσης αντιµετωπίζεται ως αύξηση αναπροσαρµογής. 

3.13 Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία  µεταξύ του κόστους τους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης 
αξίας τους.  Το κόστος αντιπροσωπεύει την αξία αγοράς των εµπορευµάτων πλέον τα µεταφορικά και το 
κόστος συσκευασίας κατά περίπτωση. Το κόστος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του σταθµισµένου 
µέσου όρου.  Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία αντιπροσωπεύει την εκτιµώµενη αξία πώλησης µειωµένη µε όλα 
τα εκτιµώµενα κόστη ολοκλήρωσης και τα έξοδα πώλησης, προβολής διάθεσης και διανοµής που θα 
πραγµατοποιηθούν. 
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3.14 Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις εµφανίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής 
Θέσης της Εταιρίας, από τη στιγµή που η Εταιρία είναι συµβαλλόµενο µέρος µιας τέτοιας σύµβασης 
χρηµατοοικονοµικών µέσων. 
 
3.15 Απαιτήσεις 
 
Οι απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες είναι κατά κανόνα άτοκες και παρουσιάζονται στην ονοµαστική 
τους αξία, µειωµένες κατά το ποσό των απαιτούµενων προβλέψεων επί των επισφαλών απαιτήσεων. 
 
3.16 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της Εταιρίας περιλαµβάνουν κυρίως µετρητά και καταθέσεις όψεως. 
 
3.17 Συµµετοχές διαθέσιµες προς πώληση 
 
Συµµετοχές σε µη εισηγµένες εταιρίες χαρακτηρίζονται ως διαθέσιµες προς πώληση και καταχωρούνται στο 
κόστος κτήσεως καθώς η εύλογη αξία τους δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Τα µερίσµατα λογίζονται στην 
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος όταν τεκµηριώνεται το δικαίωµα της Εταιρίας να τα εισπράξει. 
 
3.18 ∆άνεια τραπεζών 
 
Τα έντοκα τραπεζικά δάνεια και οι υπεραναλήψεις καταχωρούνται µε τα αντίστοιχα ποσά των σχετικών  
αναλήψεων µειωµένα κατά τα άµεσα έξοδα έκδοσης τους. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα, 
συµπεριλαµβανοµένων και των πληρωτέων επιβραβεύσεων (premium) κατά την εξόφληση ή επαναγορά και τα 
άµεσα έξοδα έκδοσης λογιστικοποιούνται σε δεδουλευµένη βάση στα αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας τη 
µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου και προστίθενται στο αναπόσβεστο λογιστικό υπόλοιπο του σχετικού 
δανείου ή υπερανάληψης, στην έκταση που δεν διακανονίζονται στην περίοδο που προκύπτουν. 
 
3.19 Υποχρεώσεις 

 
Οι υποχρεώσεις από εµπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία. 
 
3.20 Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις σχηµατίζονται όταν η Εταιρία έχει παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ως 
αποτέλεσµα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονοµικού οφέλους για την 
τακτοποίηση αυτής της υποχρέωσης.  Οι προβλέψεις επιµετρώνται στην καλύτερη δυνατή εκτίµηση στην 
οποία καταλήγει η διοίκηση σε ότι αφορά στο κόστος που θα προκύψει για τον διακανονισµό της υποχρέωσης 
που οφείλεται την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης και προεξοφλούνται στην παρούσα αξία 
τους εφόσον η σχετική επίδραση της προεξόφλησης είναι σηµαντική. 
 
Οι προβλέψεις για το κόστος ανασυγκρότησης, εφ’ όσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, λογιστικοποιούνται όταν 
η Εταιρία έχει εκπονήσει επίσηµο λεπτοµερές σχέδιο ανασυγκρότησης, το οποίο και έχει γνωστοποιήσει στα 
εµπλεκόµενα µέρη. Η επιµέτρηση τους κόστους ανασυγκρότησης περιλαµβάνει µόνο τα άµεσα έξοδα της 
ανασυγκρότησης που είναι αναγκαία για την ανασυγκρότηση και όχι για τη συνεχιζόµενη λειτουργία της 
επιχείρησης. 
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3. Περίληψη των σηµαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
3.21 Κύριες πηγές αβεβαιότητας λογιστικών εκτιµήσεων 
 
Η σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιµήσεων και παραδοχών, που 
ενδέχεται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των ακινητοποιήσεων και υποχρεώσεων και τις απαιτούµενες 
γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις όπως επίσης και το ύψος των εσόδων και 
εξόδων που αναγνωρίστηκαν. Η χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης 
αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων σε αποτιµήσεις περιουσιακών στοιχείων, 
υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό, αποµείωση αξίας απαιτήσεων, ανοιχτές φορολογικές 
υποχρεώσεις και εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις. Οι εκτιµήσεις κρίνονται σηµαντικές αλλά µη δεσµευτικές. Τα 
πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις. Οι σηµαντικότερες 
πηγές αβεβαιότητας στις λογιστικές εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης αφορούν κυρίως τις επίδικες υποθέσεις, τις 
επισφαλείς απαιτήσεις και την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση, όπως αναλυτικά αναφέρονται και στη σηµείωση 
26. Άλλες πηγές αβεβαιότητας είναι σχετικές µε τις παραδοχές της ∆ιοίκησης σχετικά µε τα προγράµµατα 
παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία όπως αυξήσεις αποδοχών, υπολειπόµενα έτη 
αφυπηρέτησης, πληθωρισµός κλπ. Επίσης πηγή αβεβαιότητας αποτελεί η εκτίµηση σχετικά µε την ωφέλιµη 
ζωή των παγίων στοιχείων. Οι ανωτέρω εκτιµήσεις και παραδοχές βασίζονται στην ως τώρα εµπειρία της 
∆ιοίκησης και επαναξιολογούνται ούτως ώστε να επικαιροποιούνται στις εκάστοτε υφιστάµενες συνθήκες της 
αγοράς. 
 
Για τις επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά της Εταιρίας και τις επίδικες απαιτήσεις της Εταιρίας κατά τρίτων, η 
Εταιρία δεν καταχωρεί κατά πάγια τακτική καµία πρόβλεψη για αυτές έως ότου τελεσιδικήσουν.  
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4. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών είναι ως κάτωθι: 

Κύκλος εργασιών 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 1/1 – 31/12/09 1/1 – 31/12/08
 
Πωλήσεις αγαθών 878.791 1.019.054

 
 
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει µία ανάλυση των πωλήσεων ανά γεωγραφική αγορά (εσωτερικό – 
εξωτερικό) και ανά κατηγορία πωληθέντων ειδών (καύσιµα - λιπαντικά): 
 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 1/1 – 31/12/09  1/1 – 31/12/08 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 
Καύσιµα          797.656               69.904       867.560             930.446               78.212    1.008.658   
Λιπαντικά              9.234                 1.997         11.231                 9.498                    898         10.396   
        
ΣΥΝΟΛΟ          806.890               71.901       878.791             939.944               79.110    1.019.054   

 
 
 
 
5. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α / (ΕΞΟ∆Α) 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ  
 1/1 – 31/12/09 1/1 – 31/12/08
Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές (1.819) (2.218)
Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές 1.793 1.891
Έσοδα παροχής υπηρεσιών 127 110
Έσοδα από ενοίκια  5.099 5.135
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 2.582 2.091
Σύνολο 7.782 7.009
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6. ΚΕΡ∆Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 
 
Για τη διαµόρφωση των κερδών εκµεταλλεύσεως της Εταιρίας περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς των 
αποτελεσµάτων και οι κάτωθι χρεώσεις/(πιστώσεις): 
 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 1/1 – 31/12/09 1/1 – 31/12/08
   
Αποσβέσεις ασώµατων 
ακινητοποιήσεων 579 580
Αποσβέσεις ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων 4.358 4.081
Σύνολο Αποσβέσεων 4.937 4.661
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 
(σηµείωση 16) 1.500 2.500
Έξοδα Προσωπικού 13.316 10.473

 
 

7. ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  
 
Τα έσοδα από επενδύσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ   

 1/1 – 31/12/09 1/1 – 31/12/08 
Πιστωτικοί τόκοι 532 470 
Έσοδα από µερίσµατα 0 164 
Ζηµιές αποµείωσης θυγατρικής (400) 0 
Σύνολο  132 634 

 
 
 
8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 
 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ  
 1/1 – 31/12/09 1/1 – 31/12/08

Τόκοι µακροπρόθεσµων δανείων 1.331 2.967
Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων 2.196 3.849
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 289 174
Σύνολο  3.816 6.990
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9. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  
 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ  

 1/1 – 31/12/09 1/1 – 31/12/08 
Φόρος εισοδήµατος τρέχουσας χρήσης (1.054) (21) 
Φόρος εισοδήµατος προηγούµενων χρήσεων:     (605)     0 
 (1.659) (21) 
Αναβαλλόµενη φορολογία  
(Σηµείωση 19) 103 416 

Σύνολο 1.556 395 
 
 
Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίσθηκε προς 25% επί του φορολογητέου κέρδους των χρήσεων 1/1–31/12/2009 
και 1/1–31/12/2008 αντίστοιχα. 
 
Κατά το 2008 ψηφίστηκε νόµος (Ν.3697/2008-ΦΕΚ Α194/25.9.2008) βάσει του οποίου οι φορολογικοί 
συντελεστές των χρήσεων 2010 έως και 2014 ορίζονται σε 24%, 23%, 22%, 21% και 20% αντίστοιχα. Οι 
συντελεστές αυτοί χρησιµοποιήθηκαν, όπου απαιτείτο, για τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας 
του τρέχοντος έτους. 
 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου που διενεργήθηκε κατά την χρήση 2009 και 
αφορούσε τις χρήσεις 2006 έως και 2008, η συνολική επιβάρυνση της Εταιρίας ανήλθε σε 682 χιλιάδες ευρώ 
(ποσό 605 χιλιάδες ευρώ αφορά φόρο επί των λογιστικών διαφορών και ποσό 77 χιλιάδες ευρώ τις επί αυτού 
προσαυξήσεις) και επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης 1/1–31/12/2009.  
 
Ο φόρος εισοδήµατος της χρήσης για την Εταιρία προκύπτει αφού υπολογιστούν πάνω στο λογιστικό κέρδος 
οι κατωτέρω φορολογικές επιδράσεις: 
 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ  
 1/1 – 31/12/09 1/1 – 31/12/08
Φορολογικός συντελεστής 25,0% 25,0%
Επιδράσεις στο φόρο από :  
Έξοδα µη εκπεστέα φορολογικά 0,7% 0,2%
Απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα 0,0% -3,5%
∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου 21,6% 0,0%
Λοιπές επιδράσεις (αλλαγή συντελεστή,  
αναβαλλόµενη φορολογία κλπ) 8,2% -6,0%
Πραγµατικός φορολογικός συντελεστής χρήσης 55,5% 15,7%
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10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 
Τα µερίσµατα των µετόχων προτείνονται από τη διοίκηση της Εταιρίας στο τέλος κάθε χρήσεως και τελούν υπό 
την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Κατά την παρούσα χρήση δεν 
διανεµήθηκαν µερίσµατα από τα κέρδη της προηγούµενης (1/1 – 31/12/2008). Οµοίως, δεν διανεµήθηκαν 
µερίσµατα από τα κέρδη (ζηµιές) της χρήσης 1/1-31/12/2007, κατά την διάρκεια της χρήσης 2008. 
 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας, συνεκτιµώντας τους διάφορους παράγοντες που καθορίζουν την πολιτική χειρισµού 
των κερδών, προτείνει στην ερχόµενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την µη διανοµή µερίσµατος για τη 
χρήση 2009. 
 
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τον νόµο 3967/2008 της ισχύουσας Ελληνικής Φορολογικής Νοµοθεσίας, από την 
1/1/2009 διενεργείται παρακράτηση φόρου 10% επί των προς διανοµή µερισµάτων προς τους µετόχους, 
(φυσικά και νοµικά πρόσωπα).  
 
 
11. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις της Εταιρίας αποτελούνται από προγράµµατα λογισµικού και δικαιώµατα 
εκµεταλλεύσεως πρατηρίων καυσίµων. Η κίνηση τους κατά τη χρήση 1/1 – 31/12/2008 και κατά την χρήση 1/1 
– 31/12/2009 παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα. 

 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 
Λογισµικό Λοιπά δικαιώµατα 

εκµεταλλεύσεως 
Σύνολο Ασωµάτων 
Ακινητοποιήσεων

ΚΟΣΤΟΣ    
1 Ιανουαρίου 2008 2.089 3.689 5.778 
Προσθήκες 170 0 170 
31 ∆εκεµβρίου 2008 2.259 3.689 5.948 
Προσθήκες 115 0 115 
31 ∆εκεµβρίου 2009 2.374 3.689 6.063 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ    
1 Ιανουαρίου 2008 1.413 1.165 2.578 
Αποσβέσεις χρήσης 202 377 580 
31 ∆εκεµβρίου 2008 1.615 1.542 3.157 
Αποσβέσεις χρήσης 202 377 579 
31 ∆εκεµβρίου 2009 1.817 1.919 3.736 
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ    
31 ∆εκεµβρίου 2008 644 2.147 2.791 
31 ∆εκεµβρίου 2009 557 1.770 2.327 
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12. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Η κίνηση των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων της Εταιρίας κατά την χρήση 1/1 – 31/12/2008 και κατά την χρήση 
1/1 – 31/12/2009 παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα. 

 

  

 

Γήπεδα 
και κτίρια

Μηχανήµατα 
και µεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 
Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ      
ΚΟΣΤΟΣ      
1 Ιανουαρίου 2008 17.919 50.757 3.100 52 71.828 
Προσθήκες 234 5.994 209 35 6.472 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 
Μειώσεις (76) (706) (19)  0 (801) 
31 ∆εκεµβρίου 2008 18.077 56.045 3.290 88 77.499 
Προσθήκες 1.084 4.840 288 767 6.979 
Μεταφορές 25 0 0 (25) 0 
Μειώσεις  (625) (669) (43) 0 (1.337) 
31 ∆εκεµβρίου 2009 18.560 60.216 3.535 830 83.141 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ     
1 Ιανουαρίου 2008 3.477 22.818 1.602 0 27.897 
Προσθήκες 539 3.331 211 0 4.081 
Μειώσεις (3) (504) (7) 0 (514) 
31 ∆εκεµβρίου 2008 4.013 25.645 1.806 0 31.464 
Προσθήκες 557 3.595 206 0 4.358 
Μειώσεις (69) (573) (37) 0 (679) 
31 ∆εκεµβρίου 2009 4.501 28.667 1.975 0 35.143 
     
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 
      
31 ∆εκεµβρίου 2008 14.064 30.400 1.484 88 46.034 
31 ∆εκεµβρίου 2009 14.059 31.549 1.560 830 47.998 
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13. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  
 
Οι συµµετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρίες είναι οι ακόλουθες: 
 
 

Επωνυµία Έδρα Ποσοστό 
συµµετοχής 

∆ραστηριότητα 
 

AVIN ALBANIA S.A. Τίρανα Αλβανίας 100% Πετρελαιοειδή 
(υπό εκκαθάριση)

BRODERICO Ε.Π.Ε. Κύπρος, 
Λευκωσία 100% 

Εµπόριο, 
Συµµετοχές και 

Παροχή 
Υπηρεσιών 
(αδρανής) 

ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής 100% 

 
Εµπόριο, 
Μεταφορά, 

Αποθήκευση και 
Αντιπροσωπεία 
Πετρελαιοειδών. 

OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε. 

Ελλάδα, Σπάτα 
Αττικής 46,03% 

Συστήµατα 
Ανεφοδιασµού 
Αεροπορικού 
Καυσίµου 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ 
Α.Ε. 

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής 30% Ενέργεια 

(αδρανής) 
 
 
Τα ποσά µε τα οποία είναι εκφρασµένες οι αξίες των συµµετοχών σε θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρίες της 
Εταιρίας απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης. Αυτά είναι τα ακολουθα: 
 

Επωνυµία 
 

 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008 
AVIN ALBANIA S.A. 110 510

OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε. 4.195 904
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. 
(HAFCO S.A.) 0 1.459

BRODERICO Ε.Π.Ε. 60 60

ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. 60 60

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε. 33 33

ΣΥΝΟΛΟ 4.458 3.026
 
Η “AVIN ALBANIA S.A.” έχει τεθεί σε διαδικασία εκκαθάρισης εκ της οποίας αναµένεται ζηµία € 400 χιλιάδες 
περίπου. Ως εκ τούτου η συµµετοχή έχει αποµειωθεί κατά το αντίστοιχο ποσό. 
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14. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ  
 31/12/2009 31/12/2008
Επιταγές πελατών 1.313 1.614
Προπληρωθέντα έξοδα 13.493 13.376
Σύνολο 14.806 14.990

 
Τα προπληρωθέντα έξοδα συµπεριλαµβάνουν προκαταβολές ενοικίων για εξασφάλιση πρατηρίων και άλλες 
µακροπρόθεσµες προπληρωµές. Τα ποσά παρουσιάζονται στις ονοµαστικές αξίες τους που θεωρούνται ότι 
δεν διαφέρουν σηµαντικά από τις εύλογες αξίες τους. 
 
15. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008 
 
Εµπορεύµατα 5.156 1.639 
Υλικά συσκευασίας 339 332 
Σύνολο  5.495 1.971 

 
 
16. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Οι πελάτες και οι λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρίας κατά την 31/12/2009, αποτελούνται κυρίως 
από απαιτήσεις από την πώληση αγαθών ποσού € 102 εκατοµµυρίων περίπου (31/12/2008: € 103,3 
εκατοµµύρια περίπου). Ακολουθεί ανάλυση πελατών & λοιπών βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων: 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008 
Πελάτες από εµπορικές δραστηριότητες 56.294 56.552 
Επιταγές εισπρακτέες 47.209 51.220 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (1.844) (4.587) 
 101.659 103.185 
Συνδεόµενα µέρη 327 116 
Χρεώστες διάφοροι 2.346 1.946 
Προκαταβολές – Μεταβατικοί 4.508 2.777 
Λοιπά 3.429 3.730 
Σύνολο 112.269 111.754 

 
 
Η µέση πιστωτική περίοδος που δίδεται επί των πωλήσεων αγαθών είναι περίπου 42 ηµέρες, ενώ για το 2008 
ήταν 38 ηµέρες. Μετά την προκαθορισµένη πιστωτική περίοδο, χρεώνεται τόκος κατά περίπτωση, αναλόγως 
του νοµίσµατος πληρωµής, επί του οφειλόµενου υπολοίπου. Στις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις από πελάτες, 
γίνεται πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις σύµφωνα µε εκτίµηση της διοίκησης της Εταιρίας για τα µη 
ανακτήσιµα ποσά από πώληση αγαθών, βάσει σχετικών ιστορικών στοιχείων. 
 
Πριν γίνει αποδεκτός ένας νέος πελάτης, η Εταιρία χρησιµοποιεί εξωτερικές πιστωτικές πληροφορίες για να 
εκτιµήσει την πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα του νέου πελάτη και να ορίσει έτσι το πιστωτικό όριό 
του. Τα πιστωτικά όρια αναθεωρούνται σε συνεχόµενη βάση.  
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16. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια) 
 
Ανάλυση ενηλικίωσης ληξιπρόθεσµων υπολοίπων πελατών από εµπορικές δραστηριότητες και επιταγών 
εισπρακτέων 

  
Ποσά σε χιλ.Ευρώ  31/12/2009 31/12/2008 
   
0-30 ηµέρες              3.308              3.293 
30-60 ηµέρες                 578                 1.265 
60-90 ηµέρες 186                  602 
90-120 ηµέρες                  248                  575 
120 + ηµέρες 9.345 5.455 
Σύνολο 13.665 11.190 

 
Στον  λογαριασµό “Πελάτες από εµπορικές δραστηριότητες” συµπεριλαµβάνονται ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις 
από πελάτες, συνολικής αξίας € 13.665 χιλιάδες (31.12.2008 € 11.190 χιλιάδες). Για τις απαιτήσεις αυτές δεν 
έχει γίνει κάποια πρόβλεψη καθώς δεν υπάρχει µεταβολή στην φερεγγυότητά τους και θεωρούνται πλήρως 
ανακτήσιµες, ενώ σηµαντικό µέρος αυτών καλύπτεται από εγγυήσεις. 
 
Για την κάλυψη πιθανών ζηµιών από επισφαλείς πελάτες, η διοίκηση της Εταιρίας διενήργησε, εντός του 2009, 
περαιτέρω πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, ποσού € 1.500 χιλιάδες, αυξάνοντας αρχικά το ύψος της 
συνολικής πρόβλεψης σε € 6.087 χιλιάδες (2008: € 4.587 χιλιάδες). Εν συνεχεία, κατόπιν διαγραφής 
επισφαλών πελατών, ποσού € 4.243 χιλιάδων που διενήργησε η Εταιρία, το υπολειπόµενο ποσό της 
πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων ανήλθε €  1.844 χιλιάδες.  
Η πρόβλεψη αυτή έχει βασιστεί στη συσσωρευµένη εµπειρία της Εταιρίας από ζηµίες που προήλθαν από 
παρελθούσες επισφαλείς απαιτήσεις. 
 
Κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις  

                    
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 
 

31/12/2009 31/12/2008 

Υπόλοιπο έναρξης 4.587         2.429
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 1.500 2.500
Ποσά που διαγράφηκαν στη χρήση  (4.243)  (342)
Υπόλοιπο λήξης 1.844 4.587

 
 
Εκτιµώντας την ανακτησιµότητα των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων από πελάτες, η Εταιρία εξετάζει 
οποιαδήποτε αλλαγή στην πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα των απαιτήσεων από την ηµεροµηνία 
που χορηγήθηκε η πίστωση ως την ηµεροµηνία κλεισίµατος των οικονοµικών καταστάσεων. Η συγκέντρωση 
του πιστωτικού κινδύνου είναι περιορισµένη λόγω της βάσης και της φύσης του πελατολογίου. Ως εκ τούτου η 
διοίκηση της Εταιρίας πιστεύει ότι δεν χρειάζεται επιπλέον πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, από αυτήν 
που έχει ήδη σχηµατισθεί.  
 
Η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι η λογιστική αξία των πελατών και λοιπών βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων 
αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία τους. 
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17. TAMΕIAKA ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αποτελούνται από µετρητά της Εταιρίας και βραχυπρόθεσµες 
καταθέσεις. Η λογιστική αξία των χρηµατικών διαθεσίµων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 
 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008 
Καταθέσεις σε τράπεζες 1.124 1.091 
Ταµείο 33 38 
Σύνολο 1.157 1.129 

 
 
18. ∆ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
 

  
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008

   
Σύνολο δανείων Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 103.224 111.540
    
 
Ο δανεισµός είναι αποπληρωτέος ως ακολούθως: 
 
Άµεσα ή εντός ενός έτους 53.344 61.700 
Εντός του δεύτερου έτους  0 0 
Από 3 έως και 5 χρόνια 49.880 49.840 
Μετά από 5 χρόνια            0            0 
Σύνολο δανείων Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 103.224 111.540 
Μείον: Ποσά πληρωτέα εντός 12 µηνών 
(περιλαµβάνονται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις) 53.344 61.700 

Ποσά πληρωτέα µετά από 12 µήνες 49.880 49.840 
 
 
 
Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η ανωτέρω αξία των δανείων ισούται µε την εύλογη αξία τους. 
 
Η Εταιρία έχει τα κατωτέρω τραπεζικά δάνεια: 
 

i) Οµολογιακό δάνειο ύψους € 50.000 χιλιάδων. Το δάνειο αυτό ελήφθη την 23/4/2008 και είναι 
αποπληρωτέο εξ ολοκλήρου την 23/4/2012, µε δικαίωµα παράτασης του για ένα ακόµα έτος. 

ii) Τα υπόλοιπα δάνεια της Εταιρίας ανέρχονται σε 53.344 χιλιάδες €, είναι βραχυπρόθεσµα και θα 
εξοφληθούν εντός ενός έτους. 

 
Όλα τα ανωτέρω δάνεια έχουν ληφθεί σε ευρώ και φέρουν επιτόκιο EURIBOR+SPREAD. 
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19. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 
 
Οι παρακάτω είναι οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από αναβαλλόµενη φορολογία που λογιστικοποιήθηκαν  και 
οι κινήσεις τους κατά την διάρκεια της τρέχουσας και της προηγούµενης χρήσης: 
 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 
 

Αναβαλλόµενη φορολογία από: 1/1/2008

Αποτελέσµατα 
χρήσης 

έξοδο/(έσοδο) 31/12/2008 

Αποτελέσµατα 
χρήσης 

έξοδο/(έσοδο) 31/12/2009
Φορολογικές αποσβέσεις των παγίων 1.422 (165) 1.257 81 1.338 
Έξοδα πολυετούς φορολογικής 
απόσβεσης (34) 36 2 (1) 1 
Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές 0 141 141 (126) 15 
Αποζηµιώσεις αποχώρησης και 
συνταξιοδοτικό πρόγραµµα 
προσωπικού (1.008) 664 (343) (50) (393) 
Λοιπές διαφορές µεταξύ φορολογικών 
και λογιστικών αποτελεσµάτων 213 (261) (48) (7) (55) 
Σύνολο 593 416 1.009 (103) 906 
 
 
Ορισµένες απαιτήσεις και υποχρεώσεις από αναβαλλόµενη φορολογία έχουν συµψηφιστεί. Παρακάτω είναι η 
ανάλυση του υπολοίπου της αναβαλλόµενης φορολογίας (µετά τον συµψηφισµό) για λόγους παρουσίασης:    
 
  
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008 
   
Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενη 
φορολογία 1.646         1.721 
Απαιτήσεις από αναβαλλόµενη 
φορολογία (740) (712) 
Σύνολο 906 1.009 
 
 
20. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 
 
Οι πιστωτές και οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν κυρίως αγορές και λειτουργικά κόστη.  
 
Η µέση πιστωτική περίοδος για τις αγορές είναι 22 ηµέρες, ενώ για το 2008 ήταν 13 ηµέρες. 
 
Η διοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι το υπόλοιπο των λειτουργικών υποχρεώσεων που απεικονίζεται στις 
οικονοµικές καταστάσεις προσεγγίζει την εύλογη τους αξία. Ακολουθεί ανάλυση προµηθευτών και λοιπών 
βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών): 
 

  
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008 

Προµηθευτές 12.984    18.070 
Βραχυπρ. υποχρεώσεις προς συνδεόµενα µέρη 36.675    17.099 
Πιστωτές διάφοροι 10.408       10.154 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.568        4.990 
Σύνολο 62.635      50.313 
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21. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008
   
Εγκεκριµένο, εκδοθέν και πλήρως καταβληµένο: 5.709 5.709 
(1.942.000 ονοµαστικές µετοχές αξίας € 2,94 η κάθε µία)     
   

Η Εταιρία διαθέτει µία µόνο κατηγορία κοινών ονοµαστικών µετοχών, οι οποίες δεν έχουν δικαίωµα  σε 
σταθερό εισόδηµα. 
 
22. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 

Οι κινήσεις των αποθεµατικών της Εταιρίας παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα: 
  

Ποσά σε χιλ.Ευρώ      

Περιγραφή 
Αποθεµατικών 1/1/2008 

Προσθήκες 
(µειώσεις) 

2008 31/12/2008 

Προσθήκες 
(µειώσεις) 

2009 31/12/2009 

Τακτικό 1.608 0 1.608 124 1.732 
Έκτακτα 359 0 359 0 359 
Αφορολόγητα 1.619 1 1.622 0 1.622 

Σύνολο 3.588 1 3.589 124 3.713 
 
 
Τακτικό Αποθεµατικό 
Το τακτικό αποθεµατικό είναι το 5% των µετά φόρων κερδών έως ότου αυτό να ισούται µε το 1/3 του µετοχικού 
κεφαλαίου. Αυτό το αποθεµατικό δεν µπορεί να διανεµηθεί, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 
απορροφήσει ζηµίες 
 
Έκτακτα Αποθεµατικά 
Τα έκτακτα αποθεµατικά αποτελούνται από κέρδη εις νέον προηγουµένων χρήσεων και µπορούν να 
διανεµηθούν στους µετόχους της Εταιρίας χωρίς πρόσθετη φορολόγηση µετά από απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης. 
 
Αφορολόγητα αποθεµατικά 
Αποθεµατικά που δηµιουργήθηκαν από  δαπάνες για παραγωγικές επενδύσεις. Όλα τα αφορολόγητα 
αποθεµατικά των αναπτυξιακών νόµων, µε εξαίρεση αυτό του Ν.1828/82, µπορούν να κεφαλαιοποιηθούν µε 
φορολογία 10% ή να διανεµηθούν µε τον ισχύοντα ή µε µειωµένο φορολογικό συντελεστή. ∆εν υπάρχει 
χρονικός περιορισµός για τη διάθεσή τους. 
 
Το αφορολόγητο αποθεµατικό του Ν.1828/82 µεταφέρεται σε αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρίας και 
απαλλάσσεται από τη φορολογία εισοδήµατος στο διάστηµα τριών ετών από το χρόνο σχηµατισµού του. 
 
Τα αφορολόγητα αποθεµατικά της Εταιρίας κατά την 31.12.2009 ανέρχονταν σε € 1.622 χιλιάδες  περίπου και 
σε περίπτωση πλήρους διανοµής τους θα καταβληθεί αντίστοιχος φόρος € 300 χιλιάδες περίπου. 
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23. ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΚΕΡ∆Η / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ  
Υπόλοιπο την 31/12/2007 4.428 
Μερίσµατα πληρωτέα 0 
Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης 2.133 
Σχηµατισµός αποθεµατικού (1) 
Στρογγυλοποιήσεις        0 
Υπόλοιπο την 31/12/2008 6.560 
Μερίσµατα πληρωτέα 0 
Καθαρά κέρδη χρήσης 1.250 
Σχηµατισµός αποθεµατικού (124) 
Στρογγυλοποιήσεις (1)    
Υπόλοιπο την 31/12/2009 7.685 

 
 
24.  ΕΞΑΓΟΡΑ / Ι∆ΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ-ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
 
Στις 8 Μαΐου 2009, ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για την απόκτηση ποσοστού 32,03% του µετοχικού κεφαλαίου 
της «OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε.». Το κόστος της εξαγοράς ανήλθε στο ποσό των      
€ 3.290.715 και πλέον το ποσοστό συµµετοχής της Εταιρίας στην εξαγορασθείσα εταιρία ανέρχεται στο 46,03%. 
 
 
25. ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ – ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
 
Στις 11 ∆εκεµβρίου 2009, η Εταιρία προχώρησε στην πώληση του συνόλου της συµµετοχής κατά 50% που 
είχε στην εταιρία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. (HAFCO S.A.)” έναντι τιµήµατος € 
1.484.000. Από την πώληση δεν προέκυψε έσοδο ή έξοδο για την Εταιρία.  
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ  
Καθαρή αξία συµµετοχής  1.484 
Συνολικό τίµηµα πώλησης 1.484 
Κέρδος/(ζηµιά) πώλησης 0 

 
 
26. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
 
Υφίστανται επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά της Εταιρίας συνολικού ποσού € 235 χιλιάδων περίπου. Επίσης 
υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις της Εταιρίας κατά τρίτων συνολικού ποσού € 15,3 εκατοµµυρίων περίπου. Για 
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη καθώς η τελική έκβαση τους δεν µπορεί προς 
το παρόν να προβλεφθεί.  
 
Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2009. ∆εν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές 
υποχρεώσεις από την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση. 
 
Η Εταιρία έχει συµβάσεις για συναλλαγές µε τους προµηθευτές και τους πελάτες της. Στις συµβάσεις µε τους 
προµηθευτές ορίζεται ότι η τιµή αγοράς καυσίµων και λιπαντικών  θα είναι σύµφωνη µε τις αντίστοιχες 
τρέχουσες τιµές της διεθνούς αγοράς κατά την περίοδο της συναλλαγής. Οι τιµές πώλησης καθορίζονται 
σύµφωνα µε τις τρέχουσες τιµές της διεθνούς αγοράς καθώς και µε τον ανταγωνισµό κατα την περίοδο της 
συναλλαγής. 
 
Το ποσό των  εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις της Εταιρίας ανέρχεται 
την 31/12/2009 σε € 56.897 χιλιάδες. Αντίστοιχα την 31/12/2008 το ποσό ανερχόταν σε € 62.368 χιλιάδες. 
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27. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 
 
Οι µισθώσεις της Εταιρίας αφορούν κυρίως χώρους κατάλληλους για πρατήρια καυσίµων τους οποίους στη 
συνέχεια υπεκµισθώνει στους συνεργάτες – πρατηριούχους. Αφορούν επίσης χώρους γραφείων καθώς και 
µισθώσεις µεταφορικών µέσων. 
 
Η Εταιρία ως Μισθωτής 
 

  
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2009  31/12/2008
    
Ελάχιστα µισθώµατα από συµβάσεις λειτουργικών 
µισθώσεων που αναγνωρίζονται ως έξοδα της χρήσης 6.795  6.474 

 
 

Κατά την 31/12/2009 και την 31/12/2008, η Εταιρία είχε αναληφθείσες δεσµεύσεις από συµβάσεις λειτουργικών 
µισθώσεων χωρίς την δυνατότητα ή χωρίς να προτίθεται να ακυρώσει τα σχετικά µισθωτήρια, οι οποίες είναι 
πληρωτέες ως εξής: 
 

  
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2009  31/12/2008
    
Εντός ενός έτους 6.698  6.437 
Εντός των ετών 2 έως και 5 22.595  22.413 
Μετά από 5 χρόνια 31.016  34.188 

 
Ο µέσος χρόνος µίσθωσης των κτιρίων γραφείων και µεταφορικών µέσων είναι εννέα και τέσσερα χρόνια 
αντίστοιχα. Ο αντίστοιχος χρόνος µίσθωσης  των χώρων κατάλληλων για πρατήρια καυσίµων είναι εννέα. 
 
 
Η Εταιρία ως Εκµισθωτής 
 
Ελάχιστα µισθώµατα από συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων που αναγνωρίζονται ως έσοδα της χρήσης: 
 

  
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2009  31/12/2008
    
Ελάχιστα µισθώµατα από συµβάσεις λειτουργικών 
µισθώσεων που αναγνωρίζονται ως έσοδα της χρήσης 5.099  5.135 

 
Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, η Εταιρία κατέχει συµβόλαια µε τους µισθωτές 
που θα της αποφέρουν κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι ποσά ως µισθώµατα: 

  
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2009  31/12/2008
    
Εντός ενός έτους 5.040  4.691 
Εντός των ετών 2 έως και 5 16.189  14.917 
Μετά από 5 χρόνια 16.702  15.411 

 

Οι εκµισθώσεις του Εταιρίας αφορούν κυρίως υπεκµισθώσεις από την Avin Oil  χώρων κατάλληλων για 
πρατήρια καυσίµων µε µέσο χρόνο εκµίσθωσης εννέα χρόνια.  
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28. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 
∆εν έχει συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει σηµαντικά την οικονοµική διάρθρωση ή την 
επιχειρηµατική πορεία της Εταιρίας από τις 31/12/2009 µέχρι και την ηµεροµηνία σύνταξης του παρόντος. 
 
 
29. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
 
Οι συναλλαγές µεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεµένων µερών αναλύονται κατωτέρω. 
 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ Πωλήσεις Αγορές Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 
Μητρική Εταιρία (ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ) 11 442.892 0 36.663 
Θυγατρική (ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε.) 8.150 69 327 7 
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 15 0 0 0 

Σύνολο 8.176 442.961 327 36.670 
 

Οι πωλήσεις των αγαθών στα συνδεδεµένα µέρη έγιναν στις κανονικές τιµές πωλήσεων της Εταιρίας. 

Τα οφειλόµενα ποσά είναι ακάλυπτα και θα τακτοποιηθούν µε την καταβολή µετρητών. Καµία εγγύηση δεν έχει 
δοθεί  ή ληφθεί από τα αντισυµβαλλόµενα µέρη.  

Επίσης, δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη. 

 
Αµοιβές ∆ιευθυντικών Στελεχών 
 
Οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών, που αποτελούν και το ανώτατο κλιµάκιο της διοίκησης της Εταιρίας, 
για την περίοδο 1/1 – 31/12/2009 και 1/1 – 31/12/2008 ανέρχονται σε € 297 χιλιάδες και € 286 χιλιάδες 
αντίστοιχα. 

Οι αµοιβές των µελών του διοικητικού συµβουλίου συζητούνται και εγκρίνονται στην Ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση των µετόχων. 

Άλλες δαπάνες της χρήσεως 1/1-31/12/2009 που αφορούν διευθυντικά στελέχη ανέρχονται σε € 14 χιλιάδες 
(1/1-31/12/2008 € 13 χιλιάδες). 

∆εν υπάρχουν αποζηµιώσεις, προς διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, λόγω εξόδου από την υπηρεσία για την 
τρέχουσα και για την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Συναλλαγές ∆ιευθυντικών Στελεχών 
 
∆εν υπάρχουν περαιτέρω συναλλαγές, απαιτήσεις ή/και υποχρεώσεις µεταξύ της Εταιρίας και των 
διευθυντικών στελεχών.  
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30. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Για τον υπολογισµό των υποχρεώσεων της Εταιρίας προς τους εργαζόµενους της, αναφορικά µε τη µελλοντική 
καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας τους, διενεργήθηκε αναλογιστική µελέτη. Η 
υποχρέωση προσµετράται και απεικονίζεται κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση το 
αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου. Το ποσό του δεδουλευµένου 
δικαιώµατος παρουσιάζεται προεξοφλούµενο στην παρούσα αξία του σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο 
καταβολής του.  
 
Η Εταιρία διατηρεί σε ισχύ ένα µερικώς χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα καθορισµένων παροχών για 
συµµετέχοντες εργαζοµένους. Σύµφωνα µε τους όρους του προγράµµατος αυτού, οι εργαζόµενοι δικαιούνται 
εφάπαξ επιδόµατος το οποίο είναι συνάρτηση του τελικού µισθού κατά την ηλικία συνταξιοδότησης τους (κατά 
µέσον όρο µεταξύ 55 και 58 ετών), και των ετών προϋπηρεσίας τους στην Εταιρία. Επίσης η Εταιρία έχει την 
υποχρέωση , σύµφωνα µε τον Ν. 2112/20 , για αποζηµίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, σύµφωνα 
µε τα προαναφερόµενα δικαιώµατα και όρια συνταξιοδότησης. ∆εν παρέχονται άλλα επιδόµατα ή παροχές 
µετά τη συνταξιοδότηση στους εργαζόµενους.  
 
Οι πιο πρόσφατες αναλογιστικές εκτιµήσεις του ενεργητικού του προγράµµατος και της παρούσης αξίας της 
συνολικής υποχρέωσης καθορισµένων παροχών καθώς και της υποχρέωσης για την αποζηµίωση του 
προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, έγιναν τη 31η ∆εκεµβρίου 2009 από ανεξάρτητο εγκεκριµένο αναλογιστή. 
Η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών και τα συναφή κόστη τρεχουσών και 
παρεσχεθεισών υπηρεσιών υπολογίσθηκαν µε τη µέθοδο «projected unit credit method». 
 

 Εκτίµηση στις: 
 31/12/09 31/12/08 
Κύριες παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν:   
Προεξοφλητικό επιτόκιο 6,00% 5,40% 
Επιτόκιο απόδοσης 6,00% 5,40% 
Αύξηση αποδοχών προσωπικού 2,50% 3,50% 

 
Η πρόβλεψη για αποζηµιώσεις προσωπικού του προγράµµατος προκαθορισµένων παροχών καθώς και της 
υποχρέωσης για την αποζηµίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης αναλύεται ως εξής: 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ   
 31/12/09 31/12/08
   
Παρούσα αξία της µη χρηµατοδοτούµενης υποχρέωσης 
για αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης 2.147 2.080
Παρούσα αξία της χρηµατοδοτούµενης υποχρέωσης του 
προγράµµατος για αποχώρηση από την υπηρεσία 2.659 2.005
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος (2.843) (2.368)
Έλλειµµα / (πλεόνασµα)  (184) (363)
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης 1.963 1.717
 
  
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Αποζηµίωσης 
Προσωπικού Λόγω Συνταξιοδότησης 0 0
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Αποζηµίωσης 
Προσωπικού Λόγω Συνταξιοδότησης 1.963 1.717

Σύνολο 1.963 1.717
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30. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (συνέχεια) 
 
Ποσά που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα χρήσης αναφορικά µε το πρόγραµµα προκαθορισµένων 
παροχών καθώς και της υποχρέωσης για την αποζηµίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 
αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ   
 31/12/09 31/12/08 
   
Κόστος τρεχουσών παροχών 573 (1.751) 
Τόκοι µείον αναµενόµενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων 
του προγράµµατος 93 194 

Καθαρό έξοδο/ (έσοδο) αναγνωρισµένο στο αποτέλεσµα 666 (1.557) 
 
Η απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος κατά τη τρέχουσα χρήση για την Εταιρία είναι 
€128 χιλιάδες. 
 
Το παραπάνω αναγνωρισµένο έξοδο/(έσοδο) συµπεριλαµβάνεται στα λειτουργικά έξοδα της Εταιρίας ως 
ακολούθως: 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ  
 31/12/2009 31/12/2008 
   
Έξοδα διοίκησης 367 (837) 
Έξοδα διάθεσης 299 (720) 
 666 (1.557) 

 
Η κίνηση σε παρούσες αξίες της υποχρέωσης που προκύπτει από  το πρόγραµµα προκαθορισµένων 
παροχών καθώς και της υποχρέωσης για την αποζηµίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 
αναλύονται ως εξής: 
          

Ποσά σε χιλ.Ευρώ   
 31/12/2009 31/12/2008 
   
Έναρξη υποχρέωσης καθορισµένων παροχών 4.085 6.014 
Κόστος παροχών 548 (1.821) 
Τόκοι 221 290 
Καταβεβληµένες παροχές (48) (399) 
Λήξη υποχρέωσης καθορισµένων παροχών 4.806 4.085 

 
 
Η κίνηση στην παρούσα αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος στην τρέχουσα χρήση αναλύεται 
ως εξής: 
 

Ποσά σε χιλ.Ευρώ  
 31/12/2009 
Έναρξη της εύλογης αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράµµατος 2.368 
Αναµενόµενη απόδοση των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράµµατος 128 
Εισφορές έτους 395 
Καταβολές σε ασφαλισµένους (48) 
Λήξη της εύλογης αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράµµατος 2.843 
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31. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
 
Χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις      
 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008
Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσµες 
απαιτήσεις (συµπεριλαµβάνονται τα 
ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα) 113.426 112.884 
 
 
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις          
 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008
∆άνεια τραπεζών 103.224 111.540 
Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές 62.635 50.313 
 
 
32. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
 
α. ∆ιαχείριση κινδύνων κεφαλαίου 
 
Η Εταιρία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι θα εξακολουθήσει να είναι βιώσιµη 
µεγιστοποιώντας την απόδοση στους µετόχους µέσω της βελτιστοποίησης της σχέσης δανεισµού προς ίδια 
κεφάλαια. Η κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρίας αποτελείται από δανεισµό όπως αναφέρεται στη σηµείωση 
18, ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (σηµείωση 17) και ίδια κεφάλαια των µετόχων της εταιρίας που 
περιλαµβάνουν το µετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεµατικά και τα κέρδη εις νέο όπως αναφέρονται στις σηµειώσεις 
21,22 και 23 αντίστοιχα. Η διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση της σε συνεχή 
βάση. Μέρος αυτής της παρακολούθησης είναι η αναθεώρηση του κόστους κεφαλαίου και των συνδεδεµένων 
κινδύνων ανά κατηγορία κεφαλαίου. Πρόθεση της Εταιρίας είναι η ισορροπία στην όλη κεφαλαιακή διάρθρωση 
µέσω πληρωµής µερισµάτων καθώς και έκδοσης νέων ή αποπληρωµή υφισταµένων δανείων. 
 
Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια (Gearing Ratio) 
 
Η διοίκηση της Εταιρίας επισκοπεί την κεφαλαιακή διάρθρωση ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Στο πλαίσιο 
αυτής της επισκόπησης υπολογίζεται το κόστος κεφαλαίου και οι σχετικοί κίνδυνοι για κάθε κατηγορία 
κεφαλαίου.  
 
Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως: 
 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ  31/12/2009 31/12/2008
∆άνεια τραπεζών 103.224 111.540
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (1.157) (1.129)
Καθαρό χρέος  102.067 110.411
 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 17.107 15.858
 
Σχέση Καθαρού χρέους προς Ίδια Κεφάλαια 5,97 6,96
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32. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 
β. ∆ιαχείριση οικονοµικών κινδύνων 
 
Το τµήµα διαχείρισης διαθεσίµων της Εταιρίας συντονίζει την πρόσβαση στις εγχώριες κεφαλαιαγορές, 
ρυθµίζοντας τους οικονοµικούς κινδύνους που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της Εταιρίας. Αυτοί οι 
κίνδυνοι περιλαµβάνουν κινδύνους αγοράς (συµπεριλαµβανοµένων νοµισµατικών κινδύνων, κινδύνων 
εύλογης αξίας επιτοκίων και κινδύνων τιµών), πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου ρευστότητας. Η Εταιρία δεν 
πραγµατοποιεί συναλλαγές σε χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων χρηµατοοικονοµικών 
παραγώγων για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Το τµήµα διαχείρισης διαθεσίµων της Εταιρίας κάνει αναφορές σε 
τακτά διαστήµατα στη διοίκηση της Εταιρίας που µε τη σειρά της ρυθµίζει τους κινδύνους και τις 
εφαρµοζόµενες πολιτικές για να αµβλύνει την πιθανή έκθεση σε κινδύνους. 
 
γ. Κίνδυνοι αγοράς 
 
Οι δραστηριότητες της Εταιρίας την εκθέτουν πρωτίστως σε οικονοµικούς κινδύνους αλλαγής επιτοκίων  
(βλέπε (ε) παρακάτω) καθώς και στην διακύµανση των τιµών του πετρελαίου, κυρίως λόγω της υποχρέωσης 
τήρησης αποθεµάτων. Η Εταιρία αντιµετωπίζει την διακύµανση των τιµών του πετρελαίου ρυθµίζοντας τα 
αποθέµατα στα κατώτερα δυνατά επίπεδα. ∆εν υπάρχουν αλλαγές στους κινδύνους που πιθανόν εκτίθεται η 
Εταιρία στην αγορά που δραστηριοποιείται καθώς και στον τρόπο που αντιµετωπίζει και µετρά αυτούς τους 
κινδύνους. Λαµβάνοντας υπόψη τις αντίξοες συνθήκες που διαµορφώθηκαν στον κλάδο διύλισης και εµπορίας 
προϊόντων πετρελαίου, ιδιαίτερα κατά το τέταρτο τρίµηνο του 2009, η επίτευξη κερδοφορίας για την Εταιρία 
κρίνεται ικανοποιητική. 
 
δ. Κίνδυνοι συναλλάγµατος 
 
Οι συναλλαγές της Εταιρίας σε ξένα νοµίσµατα αφορούν κυρίως αγορές και πωλήσεις προϊόντων µε νόµισµα 
κίνησης το δολάριο. Το µέγεθος των συναλλαγών αυτών δεν είναι σηµαντικό για την δηµιουργία κινδύνου για 
την Εταιρία από τις διακυµάνσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, ενώ για την αντιστάθµιση του κινδύνου οι 
αποπληρωµές των αγορών γίνονται µέσω των διαθεσίµων της Εταιρίας σε δολάρια. 
 
ε. Κίνδυνοι επιτοκίων 
 
Η Εταιρία έχει πρόσβαση σε σηµαντικές εγχώριες κεφαλαιαγορές και είναι σε θέση να επιτύχει ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικά επιτόκια και όρους δανεισµού. Προκειµένου τα λειτουργικά έσοδα και οι ταµειακές ροές από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες να µην επηρεάζονται σηµαντικά από τις διακυµάνσεις των επιτοκίων, το τµήµα 
πιστωτικής διαχείρισης αµβλύνει τον κίνδυνο µέσω της δανειοδότησης µε χρονικό ορίζοντα που να εξασφαλίζει 
την Εταιρία, ενώ επιδιώκεται και η µείωση των τραπεζικών spreads σε περιόδους ανόδου των ευρωπαϊκών 
επιτοκίων. 
 
Εάν τα υφιστάµενα επιτόκια ήταν 50 µονάδες βάσης υψηλότερα ή χαµηλότερα, κρατώντας σταθερές τις 
υπόλοιπες µεταβλητές, το προ-φόρων κέρδος της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 31.12.2009, θα 
µειωνόταν ή θα αυξανόταν αντίστοιχα κατά περίπου € 552 χιλιάδες.  
 
ζ. Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο Πιστωτικός Κίνδυνος της Εταιρίας αφορά κυρίως τις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις, Καθώς 
τα διαθέσιµα της Εταιρίας είναι κατατεθειµένα σε γνωστές τράπεζες του εσωτερικού.  
Οι  απαιτήσεις της Εταιρίας κατανέµονται σε έναν ευρύ αριθµό πελατών, συνεπώς δεν υφίσταται συγκέντρωσή 
τους και κατά συνέπεια σηµαντικός πιστωτικός κίνδυνος. Η Εταιρία έχει συµβάσεις για τις συναλλαγές µε τους 
πελάτες της, στις οποίες ορίζεται ότι η τιµή πώλησης των προϊόντων θα είναι σύµφωνη µε τις αντίστοιχες 
τρέχουσες τιµές που ισχύουν κατά την περίοδο της συναλλαγής. Επίσης το τµήµα διαχείρισης πιστωτικού 
κινδύνου ασχολείται αποκλειστικά µε την εφαρµογή της πιστωτικής πολιτικής της εταιρίας. Επιπροσθέτως για 
την εξασφάλιση των απαιτήσεων της η Εταιρία λαµβάνει προσηµειώσεις ακινήτων από τους πελάτες της, 
εγγυητικές επιστολές τραπέζης, ενώ συνεργάζεται και µε ασφαλιστική εταιρία. 
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η. Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε τον κατάλληλο συνδυασµό χρηµατικών διαθεσίµων και 
εγκεκριµένων γραµµών τραπεζικών πιστώσεων, χρησιµοποιηµένων ή όχι. Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας για την 
αντιµετώπιση κινδύνων ρευστότητας φροντίζει να ρυθµίζει ανάλογα το ύψος των χρηµατικών διαθεσίµων και 
να εξασφαλίζει επαρκώς την ύπαρξη διαθέσιµων γραµµών τραπεζικών πιστώσεων. 
 
Η Εταιρία αναµένει να επαναφέρει την σχέση ”δανεισµού προς ίδια κεφάλαια”, στα βέλτιστα για την λειτουργία 
της επίπεδα, µε την µη διανοµή µερίσµατος για την χρήση 2009 (2009:6,03 - 2008:7,03). 
 
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας ενηλικίωσης υποχρεώσεων της Εταιρίας 
 

2009 
  
  
Ποσά σε χιλ.Ευρώ  

Συνολικό 
Μέσο 

Επιτόκιο 0-6 µήνες 6-12 µήνες 1-5 χρόνια 5 + χρόνια Σύνολο
  
Προµηθευτές & λοιποί πιστωτές 62.635 0 0 0 62.635
∆άνεια τραπεζών 3,15% 53.344 0 49.880 0 103.224
  
Σύνολο 115.979 0 49.880 0 165.859
       
       

2008 
  
  
Ποσά σε χιλ.Ευρώ  

Συνολικό 
Μέσο 

Επιτόκιο 0-6 µήνες 6-12 µήνες 1-5 χρόνια 5 + χρόνια Σύνολο
   
Προµηθευτές & λοιποί πιστωτές 50.313 0 0 0 50.313
∆άνεια τραπεζών 5,93% 61.700 0 49.840 0 111.540
   
Σύνολο 112.013 0 49.840 0 161.853
 
 
33. ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 
Οι συνολικές αµοιβές που χρέωσε, κατά το οικονοµικό έτος 2009, το νόµιµο ελεγκτικό γραφείο για τον 
υποχρεωτικό έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων ανέρχεται στο ποσό των € 63.450.  
 






